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A HERITAGE TOUR é uma EMPRESA DE ANIMAÇÃO 

TURÍSTICA, com sede em Santarém na Av. do Brasil, 5 - com o 

registo nº 225/2016.

Heritage Tour is a tourism company based in Santarém, Av. do 

Brasil, nº5, 1º.

A Empresa tem como objectivo, mostrar não só o que de melhor

existe na região do Ribatejo (cultura, gastronomia, 

Arquitectura, etnografia, etc...),mas também imprime aos seus 

eventos uma forte componente PEDAGÓGICA.

Our goals are to show tourists the best Ribatejo region has to 

offer (culture, gastronomy, architecture, ethnography…) and 

also add a strong pedagogic aspect to our tours.

Para que o objectivo possa ser cumprido com o sucesso 

desejado, a Empresa dividiu a sua acção por 4 grandes ÁREAS:

To fulfill our goals with success, we offer our action in four 

possibilities:

1ª – Programas TEMÁTICOS de 2 e 3 dias.

2ª – Programas de um só dia.

3ª – Programas de HOBBIES.

4ª – Programas de 1 dia dedicados a estudantes.

https://www.facebook.com/heritagetour.santarem/
https://www.facebook.com/notes/heritage-tour-anima%C3%A7%C3%A3o-tur%C3%ADstica/funcionamento-e-objectivos/524930964384790


1st   - Thematic programs of 2 or 3 days.

2nd  –  Programs of one day.

3th  –  Hobby programs.

4th  –  One day programs for students.

1 – PROGRAMAS TEMÁTICOS:

Estes Programas foram concebidos por forma a que se possam 

desenvolver 12 temas diferentes, e muito abrangentes, 

anualmente. Assim, temos ao longo do ano um tema por mês,2 

grupos por semana, ou seja temos a possibilidade de trabalhar 

com oito grupos por mês. Os TEMAS variam desde o 

AZEITE,MONUMENTOS,TOUROS,CAVALO até à PROVA DE 

VINHOS NOVOS. Um dos fortes objectivos será o entrosamento

entre o visitante e a população de cada local a visitar. Tudo isto 

faz com que o visitante absorva cada local em todas as suas 

componentes.

1st  - THEMATIC PROGRAMS.

These programs were designed to develop 12 different wide 

themes annually. Thereby we offer, throughout the year, one 

theme a month, 2 groups a week, this making 8 groups a month

with whom we can work. The themes can be OLIVE OIL, 

MONUMENTS, BULLS, HORSES, NEW WINES TASTING, 

among others. One of our most important targets is to put 

tourists interacting with local people in each theme so that 

visitors can feel each place in all its aspects.

2 – PROGRAMAS DE 1 DIA

Estes programas, foram concebidos para terem a duração de 1 

dia, e com eles pretendem-se deslocações a locais com bastante



interesse, fazendo com que o visitante regresse preenchido e 

que “sinta” os locais visitados. Estes eventos passam pelos mais

diversas acções, que vão desde, UM DIA NA 

QUINTA,SANTARÉM E O GÓTICO,TOURO até GASTRONOMIA,

e outros que podem ser propostos por grupos de amigos, 

empresas, etc...

2nd – PROGRAMMES OF ONE DAY.

These programs were designed to be done in one day. We 

intend to carry visitors to places full of interest and make them 

feel fulfill in the end by living intensely each place. These 

events can be such as: ONE DAY IN A FARM, SANTARÉM AND 

THE GOTHIC STYLE, BULLS, GASTRONOMY and others that 

can be suggested by groups of friends, companies, etc…

3 – PROGRAMA DE HOBBIES:

São Programas de 1 dia MUITO ESPECÍFICOS, cuja intenção 

será fazer com que o visitante possa desfrutar de um dia em 

locais bastante agradáveis fazendo ou praticando aquilo de que 

mais gosta. A HERITAGE TOUR, aqui incluí eventos que vão 

desde a CAÇA e a PESCA até ao ARTESANATO e o 

COLECCIONISMO, entre outros. Neste programa Empresa está

aberta a sugestões de interessados noutros hobbies.

3th – HOBBY PROGRAMMES.

These are VERY SPECIFIC programs, of one day, through which

we want to give visitors something very pleasant, working on or

practicing what they like the most. HERITAGE TOUR includes 

HUNTING and FISHING, CRAFTWORK, COLLECTIONISM, 

among others. For these programs we are open to suggestions 

for other hobbies.

4 – PROGRAMAS PARA A POPULAÇÃO ESTUDANTIL:



Terão a duração de 1 dia, e serão programados individualmente

com cada Escola. 

NOTA: Em todos os programas apresentados, a Empresa pugna 

por fazer ANIMAÇÃO com Grupos das zonas a visitar, bem 

como as refeições serão características de cada região.

4th – ONE DAY PROGRAMMES FOR STUDENTS.

These will take one day and will be designed individually with 

each school.

REMARK: In every program presented, the company strives for 

having animation with local ethnic and cultural groups as well 

as offering typical meals in each region


